
Onbeş günde bir Pazartesi günleri toplanan İnsan Hakları Komisyonu, bu süreçte aşağıdaki 
konularda 
faaliyet göstermiştir: 
1. Av. Behiç Aşçı’nın, 5 Nisan 2006 tarihinden itibaren, cezaevlerindeki tecrit koşullarının 
düzeltilmesi amacıyla evinde başlattığı ölüm orucu direnişi yakından takip edildi. Tecritin 
insan sağlığı üzerinde yarattığı derin yaraların bilimsel olarak gösterildiği çalışmalara 
dayanarak, cezaevlerindeki sağlıksız koşulların düzeltilmesi ve ölüm orucunun kayıpsız 
sonlanması için çaba gösterildi. Bu amaçla, ölüm orucunun başladığı tarihten itibaren her 
hafta periyodik olarak, Av. Behiç Aşçı’nın sağlık muayenesi yapıldı. Ayrıca, dönem dönem, 
kardiyolog, nörolog, psikiyatrist, adli tıp, göğüs hastalıkları ve kulak-burun-boğaz 
uzmanlarının katıldığı geniş bir ekiple, sağlık durumu raporlanarak, elde edilen sonuçlar basın 
açıklamaları yolu ile kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. Yaklaşık 400 hekimin katıldığı bir 
imza kampanyası gerçekleştirilerek gazetelerde yayınlanması sağlandı. Konuyla ilgili 
olabilecek bütün kitle örgütleri (Baro, Sağlık Meslek Odaları, TMMOB, Sendikalar, İHD, TİHV) 
ile görüşmeler yapıldı. Ankara’da, Sağlık Meslek Odaları, TMMOB, DİSK, KESK, Sanatçılar ve 
Demokratik Kitle Örgütlerinin katıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Aynı gün Adalar Bakanlığı 
Müsteşarı ile bir görüşme yapıldı. TTB, TMMOB, DİSK, KESK ve Hak-İş’in başkanlar düzeyinde 
katıldığı bir basın briŞnginin düzenlenmesine öncülük edildi. Uluslar arası kurumlara iletilmek 
üzere, bir metin hazırlandı. Bu dönemde, tecritin sağlık üzerine etkileri hakkında, Ankara 
Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu ve İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu’nun 
ortak olarak hazırladıkları bir sunum, bu konuda bilgi isteyen çeşitli kurumların talepleri 
doğrultusunda kendileri ile paylaşıldı. Yönetim Kurulu ve TTB aracılığı ile, F-tipi cezaevlerinde 
bilimsel bir çalışma yürütülmesi için, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunuldu. 
2. Toplumda son dönemde gelişen linç girişimleri ile ilgili olarak, bir “Linç” dosyasının 
hazırlanması için çalışıldı. Bu konuda geniş bir arşiv çalışması yapıldı. Hekim Forumu’nun bir 
sayısında geniş bir şekilde yer verilmesi için çaba gösterildi ve bu sayıda yazılar yayınlandı. 
Ayrıca, bu konuda, İstanbul Tabip Odası’nın web sayfasında yayınlanan bir metin hazırlandı. 
3. İfade özgürlüğünün önünde büyük bir engel olarak görülen 301. madde kapsamında 
yargılanan Elif Şafak, Orhan Pamuk ve Muazzez İlmiye Çığ davalarına destek verilmesi ve 
davalarının takip edilmesi için çalışmalar yürütüldü. Bu konuda, web sayfasında, 301. madde 
ve Muazzez İlmiye Çığ ile ilgili bir metin yayınlandı. 
4. İzmir’de, Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından düzenlenen “İşkencenin Haritalandırılması” 
konulu sempozyuma katılındı. Bu çalışma sonucunda, hekim kitlesinin işkenceye karşı ve 
işkence bulguları konusunda daha duyarlı olmalarının sağlanması amacıyla bir eğitim 
çalışmasının gerçekleştirilmesine karar verildi. 
5. İHD’nin 4 Mart tarihinde, ateşkes kararı ile ilgili düzenleyeceği basın açıklaması metni 
görüşülerek kabul edildi. Bu basın açıklamasına Yönetim Kurulu’nun da onayı ile kurumsal 
katılım sağlandı. 
6. Son dönemlerde giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaları ile ilgili 
olarak “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” konulu bir sunum hazırlandı. Bu sunumun belirli 
tarihlerde hastanelerde hekim arkadaşlarla paylaşılmasına karar verildi. 
7. 3 Mart’ta TTB’nin düzenlediği “Şiddet” konulu sempozyuma katılındı. Bu sempozyumda 
sunulan bildirilerle, Komisyon’un hazırladığı sunumun güçlendirilmesi uygun görüldü. 
8. TMMOB’dan gelen, TMMOB-İstanbul Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası ve 
İstanbul Barosu’ndan oluşan “Cezaevi İzleme Komisyonu”nun yeniden canlandırılması önerisi 
kabul edildi ve destek verilmesi uygun görüldü. 



9. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oda’ya gönderilen yazıya istinaden Kartal H Tipi ve 
Üsküdar lım sağlandı. Konuyla ilgili yazılar web sayfasında yayınlandı. 
13. Çocuk pornograŞsi ile ilgili olarak ortaya çıkan olaylar ve basında çıkan haberler hakkında 
Yönetim Kurulu’nun basın açıklaması yapması için öneri sunuldu. Öneri kabul edilerek bir 
basın açıklaması yayınlandı. 
14. Açlık grevi sonrası gelişen Wernicke-Korsakoff hastalığının yanı sıra, gördüğü yoğun 
işkence sonrası kalıcı rahatsızlığı oluşan Savaş Kör’ün dosyası incelendi. Kendisine tıbbi 
destek sağlanması ve olayla ilgili alternatif rapor hazırlanması için çalışmalar halen 
yürütülüyor. 
15. Wernicke-Korsakoff hastalığı ile ilgili olarak basında çıkan ve kurumları zor duruma 
düşürebilecek yanlış ve yanıltıcı yayınlarla ilgili basın açıklaması yapıldı ve yazı web 
sayfasında yayınlandı. 
16. Çocuklu hekim arkadaşların Oda faaliyetlerine daha rahat katılımlarını sağlamak amacıyla, 
Yönetim Kurulu’na, Oda’da bir çocuk odası oluşturulması konusunda öneri sunuldu. Öneri 
kabul edildi. 
17. Hekim Forumu Yürütme Kurulu çalışmalarına, Komisyon’dan düzenli olarak katılım 
sağlanmasına karar verildi ve uygulamaya geçirildi. 
18. TTB Ara Genel Kurulu’nda stand açılarak savaşa ve militarizme karşı imza toplandı. 
Toplanan imzalar daha sonra 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bir metin eşliğinde basında 
yayınlandı. 
19. Son dönemde ardı ardına kapatılan hastanelerle ilgili olarak, Beykoz Devlet Hastanesi’nin 
önünde, sağlığa yönelik kaygıların iletildiği bir basın açıklaması yapıldı. 
20. Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği’nin kuruluş taslağı görüşüldü ve insan 
hakları konularında ortak çalışmalar yapılabileceğine karar verildi. 
21. Aralık 2007 tarihinde milletvekilleri, akademisyenler, insan hakları savunucuları ve TTB 
başkanınında katıldığı “Savaş, Tecrit ve İnsan Hakları” başlıklı geniş katılımlı bir sempozyum 
düzenlendi. 
22. Tuzla Tersanelerinde meydana gelen ölümlerin incelenmesi ve önlenmesine yönelik 
yapılan girişimlere aktif destek sunuldu. 
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